
Tămăduirea femeii gârbove
„Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o și i-a zis: 

Femeie, ești dezlegată de neputința ta.” (Luca 13, 12)

Evanghelia acestei duminici vorbește despre o minune a Mân-
tuitorului, despre vindecarea unei femei care „de optsprezece ani 
avea un duh de neputință și care era gârbovă.” (Luca 13, 11) Pe 
această femeie „Satana a legat-o”, spune Mântuitorul (v. 16), deci 
vindecarea ei nu este doar trupească, ci și duhovnicească.

În mod cu totul surprinzător ne atrage atenția deosebit atitudi-
nea mai-marelui sinagogii. „Fățarnicul” acesta, lipsit de curaj, nu 
îndrăznește să-L  atace direct pe Iisus, ci mustră mulțimea pentru 
că venea să se vindece sâmbăta (v. 14). Nu de puține ori Domnul 
a fost atacat de mai-marii spirituali ai iudeilor din același motiv. 
Așa s-a întâmplat cu cel ce avea mâna uscată și a fost vindecat 
în sinagogă în zi de sâmbătă. (Matei 12, 9) Așa s-a întâmplat cu 
cel orb și spuneau ei: „Acest Om nu este de la Dumnezeu, fiindcă 
nu ține sâmbăta.” (Ioan 19, 16) Așa s-a întâmplat la Vitezda după 
vindecarea slăbănogului și spune Sfântul Ioan Evanghelistul: 
„Pentru aceasta iudeii prigoneau pe Iisus și căutau să-L omoare, 
că făcea acestea sâmbăta.” (Ioan 5, 16) Așadar mai marii iudeilor 
dobândiseră o atitudine hotărât negativă împotriva lui Iisus pe 

care și-o exprimau ori de câte ori aveau ocazia.
Interpretarea cazuistică dată de tradiția rabinică poruncii a 

IV-a din Decalog a deturnat în timp sensul odihnei de sabat. În zi 
de sâmbătă erau interzise 39 de activități. Se ajunsese într-acolo 
încât aveai voie să scrii o literă în zi de sâmbătă, dar nu două 
litere, căci ele puteau forma un cuvânt. Medicul, spre exemplu, nu 
putea interveni în zi de sabat decât dacă exista un evident pericol 
de moarte, în rest intervenția sa se făcea înainte sau după Sabat. 
Astfel că în viziunea lor, prin vindecările operate în zi de sabat, 
acestea îi făceau pe Iisus și pe beneficiarii vindecărilor călcători 
ai Legii. De aceea Mântuitorul le dă un argument de bun simț: 
„Fățarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă oare, sâmbăta, boul 
său sau asinul său de la iesle și nu-l duce să-l adape?” (Luca 
13, 15)

Mântuitorul chiar spune că în intenția Legiuitorului, sâmbăta 
nu este un blestem, ci o binecuvântare: „Sâmbăta a fost făcută 
pentru om, iar nu omul pentru sâmbătă.” (Marcu 2, 27), căci „Fiul 
Omului este Domn și al sâmbetei.” (Marcu 2, 28) Deci putem 
înțelege din aceste argumente că sâmbăta nu este o piedică 
pentru lucrarea Fiului. Prin aceste vindecări Mântuitorul nu voiește 
decât să restaureze porunca a IV-a din Decalog în înțelesul, dar 
mai ales în rostul ei voit de Dumnezeu. Ca „Domn al Sâmbetei”, El 
are autoritatea divină de a opera o astfel de schimbare prin Însăși 
Învierea Sa, „după ce a trecut ziua sâmbetei, când se lumina de 
ziua întâi a săptămânii.” (Matei 28, 1)

Încă de la Învierea Domnului „ziua întâi a săptămânii” este 
numită de creștini „Ziua Domnească.“ (Ap. 1, 10), în latină spunân-
du-se Dies Dominica, de unde și avem în românește denumirea 
de Duminică. Dacă ziua a șaptea încununa creația cea dintâi, 
Duminica este semn al noii creații, începute prin minunea Învierii 
lui Hristos din morți. Ea este deopotrivă și ziua întâi și a opta, semn 
al începutului, dar și al desăvârșirii. Odihna din Vechiul Testament 
prefigurează odihna viitoare, o „odihnă a poporului lui Dumnezeu” 
care intră prin Hristos, „o altă zi de odihnă” (Evrei 4, 8) și o „altă 
sărbătoare de odihnă a poporului lui Dumnezeu.” (Evrei 4, 9)

După trei secole de prigoniri, împăratul Constantin cel Mare 
la 7 martie 321 dă o lege privitoare la Duminică, în atașamentul 
său față de Evanghelia lui Hristos și față de Biserica Sa, pentru 
toți locuitorii care cinsteau „mântuitoarea și sărbătoreasca zi a 
Duminicii.” Eusebiu de Cezareea spune că acum chiar și soldații 
creștini „puteau să zăbovească în voie duminica în biserica lui 
Dumnezeu.”

În a treia călătorie misionară, Sfântul Apostol Pavel face o 
colectă și îndeamnă pe credincioșii din Corint: „În ziua întâi a săp-
tămânii, fiecare din voi să-și pună deoparte, strângând cât poate...” 
(I Cor. 16, 3) Iar Sfântul Evanghelist Luca la Faptele Apostolilor 
20, 6-7, spune: „În ziua întâi a săptămânii, adunându-ne noi să 
frângem pâinea…” Așadar, imediat după Înviere, Duminica devi-
ne ziua Domnului, ziua Învierii. Sfântul Iustin Martirul în lucrarea 
sa „Dialog cu iudeul Trifon” spune că sabatul este al iudeilor, iar 
duminica este a creștinilor.

Fără masa Domnului nu putem trăi duhovnicește, ea este mai 
importantă decât viața pentru noi. Trebuie să ne aducem aminte și 
să-i dăm importanța cuvenită. Ea transcende săptămâna ca ziua 
a opta în cele șapte zile, deschizând o fereastră spre veșnicie. 
Sâmbăta rămâne pentru noi o „umbră”, iar duminica „însuși chipul 
lucrurilor.” (Evrei 10, 1)

Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XXVII-a după Rusalii – Tămăduirea 

femeii gârbove, Dezlegare la pește, Sf. Ev. Luca 13, 10-17, 7 
decembrie)
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SfânTul Ierarh Ioan Gură de aur (hrISoSTom)
Mare dascăl și luminător,
Sfântul Ioan „Gură de Aur”
Al Domnului Hristos slujitor,
Pentru Ortodoxie scump tezaur,

A venit pe-acest pământ (an. 344),
În Antiohia, din părinți cu bun renume:
Secund Stratilatul și Antuza,
Creștini din înalta lume. 

Pierzându-l pe al său tată,
Chiar din frageda pruncie,
Antuza, mama sa minunată,
I-a vegheat copilăria. 

În candoarea-i retrăită
L-a crescut pe fiul său.
De-o educație desăvârșită,
Ea s-a ocupat mereu,

Pentru că a înțeles 
Scopul nostru pe pământ;
L-a educat pentru veșnicie
Și..., într-adevăr, e Sfânt!

Dascăli de mare valoare
Mintea lui au luminat;
Andragatiu  și Libaniu
Tot ce știau l-au învățat.

Toată știința elinească
A deprins-o repede, ușor
Și cu Diodor din Tars, teologia,
A studiat-o cu mult spor. (370)

Aprins de viața pustnicească (375),
Petrece-n post și rugăciune (2 ani),
După ce în mănăstire (4 ani),
Sporise în înțelepciune.

Se întoarce însă acasă,
Fiind bolnav și slăbit,
Unde credincioasa-i mamă,
Cu multă bucurie l-a îngrijit. 

În anul 381, episcopul Meletie,
Ca diacon l-a hirotonit. 
Apoi, ( împotriva voinței sale)
Flavian l l-a și preoțit (386).

Văzându-i talentul oratoric,
L-a rânduit predicator.
Cu câtă naturalețe,
Vorbea întregului popor! 

Caracterul său deschis,
Ca și chipul luminos,
Răzbăteau din interiorul 
Sufletului său frumos.

Ca un râu curgea iubirea 
Din gura lui cea curată;
Nimeni parcă n-a vorbit 
Așa frumos niciodată. 

Numele de „Hrisostom”
Pe drept și l-a câștigat
Prin adâncimea cuvintelor sale,
Acest predicator minunat.

În această perioadă, (375-386)
Scrisului s-a dedicat.
Tratate duhovnicești 
Nemuritoare a realizat.

Numeroase omilii
Sfântul Ioan a alcătuit (386-397);

Cu atâta har făcute, încât
Peste 1600 de ani au depășit. 

Patriarh de Constantinopol,
Pe 26 februarie 398, a fost numit
Și cu multă înțelepciune
Biserica lui Hristos a păstorit:

Preoțimea din cetate
El a început a reforma,
Luxul din reședința episcopală
A reușit a-l suprima. 

Introducând și traiul monahicesc,
A făcut economii;
La săraci și la spitale 
A dus aceste bogății.

El însuși averea și-a vândut
Și-a împărțit-o cu-a sa voie;
Domnului i-a dat-o „cu împrumut”
Prin toți cei ce aveau nevoie.

Prin lucrarea misionară,
Câte suflete a salvat!
Până la Marea Neagră și Dunăre,
La goții de-aici, misiuni a organizat. 

De răspândirea credinței ortodoxe
Foarte mult s-a străduit 
Și pentru Evanghelizarea satelor
Și mai mult s-a ostenit. 

Corupția și patimile,
Pe față, a criticat,
Încât, de la Palat și din Biserică,
Pe foarte mulți a deranjat.

Mustra, însă mustra cu blândețe,
Ca un părinte iubitor;
Purtând grijă de sufletele
Celor ce le era păstor.

Dar la Sinodul din Efes (401)
Pe care Sfântul Ioan l-a convocat,
Teofil, Arhiepiscopul Alexandriei,
Pe nedrept s-a supărat,

Devenindu-i aprig dușman
Și, ca pedeapsă nedreaptă,
La Sinodul de la Stejar
S-a hotărât depunerea din treaptă.

Până chiar și împăratul Arcadie,
Hotărârea a semnat 
Și Sfântul Ioan Gură de Aur
În Bitinia a fost exilat.

După doar două luni de zile,
Împăratul înapoi l-a chemat,
Că atât mișcarea poporului,
Cât și cutremurul l-au înspăimântat.

Dar, când împărătesei Eudoxia,
O statuie din argint i-au ridicat
Lângă o biserică, din nou,
Sfântul Ioan i-a criticat.

I-au interzis atunci să slujească,
Dar, el oamenii a adunat
Și într-o baie publică
Pe catehumeni i-a botezat. 

Continuându-și misiunea,
Ura lor s-a accentuat
Și-n a treia zi de Înviere (404),
Prin abuz, l-au arestat.

Apoi, în iunie, în Armenia Mică
Pe Sf. Ioan Hrisostom l-au exilat;
Și chiar mai departe, dar la Comana,
El la Domnul s-a mutat. (14 sept. 407)

Și pentru toate a mulțumit 
Dând slavă lui Dumnezeu;
Plecând din lume blând și bun,
Așa cum a trăit mereu. 

Abia după trei decenii
Sfintele Moaște-au adus (27 ian. 438)
Și-n Biserica din Constantinopol
Cu multă evlavie le-au pus.

Mare deschizător de drumuri
Și un ierarh desăvârșit,
Care a slujit cu dăruire,
De la început până la sfârșit. 

El a lăsat ca moștenire 
Bisericii lui Hristos:
Omilii, scrisori, tratate,
Rugăciuni de mult folos,

„Tălmăcirea Evangheliei”
După Matei, „Tălmăcirea
La cele 14 Epistole ale lui Pavel”
„Cuvântări despre statui”,

Sunt adevărate îndreptare
Pentru o viață desăvârșită,
Alcătuite cu înțelepciune
De o minte strălucită.

Centrat fiind pe simplitate,
Naturalețe, limbă și stil, 
Îmbinarea dintre fond și formă
A făcut-o armonios, subtil. 

Capodopera sa literară și teologică:
Tratatul „Despre preoție”,
A rămas pentru Biserică
O imensă bogăție, 

Sub formă de dialog,
Cu principii de bază cuprinse,
Despre cler și sensul excepțional 
Al preoției, în cele șase cărți scrise. 

Iar „Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur”
Ne amintește mereu,
Că cel ce a alcătuit-o,
A fost insuflat de Dumnezeu,

La fel cum a fost viața toată
În tot ce-a scris și-a cuvântat;
Și credința apostolică adevărată,
Prin Duhul Sfânt a predicat,

Împreună cu Sf. Vasile și Grigorie,
Adevărații ctitori ai Ortodoxiei;
Toți Trei îndrumând cu bucurie 
Spre moștenirea Împărăției.

Că așa lucrează Domnul
Prin Îngerii și Sfinții Săi,
Ca întreaga Sa zidire
Să fie ocrotită de cei răi.

Noi, ortodocșii, îl cinstim 
Permanent pe-acest mare Sfânt
Și pe 13 nov., 27 și 30 ian. îl prăznuim,
Cât vom trăi pe-acest pământ!

Cu-ale lui sfinte rugăciuni,
Domnul să ne lumineze
Și la Înfricoșata Judecată,
De-a Dreapta Sa să ne așeze!

Dumitra Groza
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SfânTa mucenIță fIlofTeIa, 
ocroTIToarea copIIlor șI a TInerIlor

În credința și curajul Sfintei Filofteia se pot regăsi azi 
toți copiii și tinerii români. Agresați de televiziune și de in-
ternet, rătăciți în mirajul unei societăți care le oferă repere 
strâmbe, generația de tineri are, însă, și voci autentice, 
care ne dau speranța unei reveniri la normalitate. Așa se 
face că, la unul din liceele prestigioase din țară, la capătul 
unei conferințe pe teme de educație, susținută de un cadru 
didactic din Norvegia, o elevă din audiență s-a ridicat și 
a spus următoarele cuvinte: „Stimată doamnă, timp de 
două ore ne-ați vorbit doar despre bani, succes, carieră, 
avantaje materiale. Omul este și trup, dar și suflet. Despre 
importanța sufletului, însă, nu am auzit nici un cuvânt. De 
aceea, consider că am pierdut timpul venind aici.” După 
câteva momente de liniște, profesoara sosită de pe me-
leaguri nordice, acolo unde sistemul educațional nu ține 
cont defel de calitățile sufletești ale copiilor, s-a ridicat și 
a plecat, recunoscându-și eșecul, pe plan moral. În fond, 
adolescenta noastră avea dreptate: un suflet credincios 
și curat simte când sistemul dorește să facă din el doar o 
resursă umană instruită, obedientă și ușor de manipulat.

Copiii vin pe lume, încărcați cu lumină și puritate, căci, 
înainte de a fi ai părinților, ei sunt ai lui Dumnezeu. Știm că 
Dumnezeu ne vrea copii, avertizând că „cine nu va primi 
împărăția lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea.“ 
(Luca 18, 17) În sufletul copilului se oglindește Însuși Cre-
atorul. De aceea, copiii sunt atât de diferiți de noi, adulții, 
care purtăm pe umeri povara păcatelor. Privind în ochii 
lor curați, ne revenim ca oameni și ne dorim să retrăim 
copilăria, căci știm că în ea se află o comoară neprețuită, 
un izvor al vieții și al nemuririi din care ne adăpăm, atunci 
când suferințele ne copleșesc. În această fântână cu apă 
vie se păstrează, nealterate, rezervele sufletești pentru 
întreaga noastră viață. Aici s-au adunat cele mai curate 
amintiri: cântecele și alintările mamei, povești și jocuri pline 
de candoare, bucuria întâlnirii cu natura, în toate cele patru 
anotimpuri, întâlnirea cu îngerul nostru păzitor, cel care ne 
veghează, de-a lungul întregii noastre copilării, acoperind, 
cu aripile sale luminoase, chipul nevinovăției din noi.  

De multe ori, copiii ne spun lucruri uimitoare despre 
Dumnezeu, despre Maica Domnului sau despre sfinți, 
ca și cum altcineva, înaintea noastră, le-ar fi dat lecții de 
credință. Înțelegem că Dumnezeu le aprinde în suflet, 
încă de la naștere, candela credinței, a cărei flacără 
avem datoria să o păstrăm mereu vie. «Pruncii sunt într-o 
permanentă legătură cu Dumnezeu, deoarece nu au griji. 
Ce a spus Hristos despre ei? „Îngerii lor în ceruri pururea 
văd fața Tatălui Meu, Care este în ceruri”. Copiii mici au 
comuniune cu Dumnezeu și cu îngerul lor păzitor, care 
este mereu lângă ei. În somnul lor uneori râd, alteori plâng, 
pentru că văd diferite lucruri. Deseori îl văd pe îngerul lor 

păzitor, care îi mângâie, îi prinde de mânuțe, iar aceștia 
râd…» (Cuviosul Paisie Aghioritul, Viața de familie, Editura 
Evanghelismos, București, 2003)

În lumea de azi, inocenței și farmecului copilăriei îi 
iau locul materialismul, senzualitatea, vulgaritatea, medi-
ocritatea, incultura. Conectați pe rețelele de socializare, 
copiii români sunt expuși unor riscuri enorme, 90% dintre 
aceștia accesând zilnic lumea virtuală, distrugătoare de 
suflete. Captivi în această lume paralelă, micuții uită să 
mai comunice cu semenii, devin depresivi, narcisiști, mulți 
dintre ei dezvoltând comportamente deviante, care pot 
ajunge până la furie, obsesie și tendințe agresive.

Dependenți de internet, copiii ajung de multe ori să fugă 
de acasă sau chiar să se omoare, în cazul în care nu-și mai 
primesc drogul. Anul trecut, o fetiță de 11 ani din Giurgiu 
s-a sinucis pentru că tatăl ei i-a interzis să mai posteze 
fotografii pe Facebook. Alte două fetițe de 12 și 13 ani din 
Hamburg și-au dat întâlnire cu doi băieți în vârstă de 15 
ani, pe care i-au cunoscut pe chat. Băieții le-au atras într-o 
mansardă, s-au năpustit asupra lor, le-au bătut și le-au 
violat, abuzurile fiind puse ulterior pe seama „consumului 
excesiv de internet”. Exemplul celor două fete arată că 
violatorii, incitați de pornografie și filme violente, au pus în 
practică ceea ce văzuseră de atâtea ori în lumea virtuală. 
Exemplele de acest fel pot continua. Lumea întreagă e 
zguduită de suferința copiilor: a celor uciși prin avorturi, 
abuzați fizic și psihic, abandonați, malnutriți, schingiuiți, 
exploatați, răpiți și uciși pentru organe ori vânduți ca sclavi 
sexuali în cadrul rețelelor de prostituție.

Copilăria de azi tinde să devină o lume de coșmar. O 
lume pe care noi, cei mari, le-o pregătim cu grijă celor mai 
inocente ființe de pe fața pământului. Votăm legi prin care 
ucidem nevinovăția, familiarizându-i pe copii, de timpuriu, 
cu tot răul și urâtul din lume, revărsând asupra lor mocirla 
din mințile și sufletele noastre. Îi neglijăm, abandonându-i 
în fața calculatoarelor și televizoarelor. Le cumpărăm tele-
foane mobile și tablete, adevărate „bombe cu ceas”. Într-un 
cuvânt, îi distrugem, cu bună știință. Iar atunci când vom 
înseta cu adevărat după lumina, gingășia, drăgălășenia 
și puritatea lor, va fi prea târziu. Căci ne vom apleca să 
bem dintr-un un izvor secat.

Fie ca Sfânta Muceniță Filofteia să-i ocrotească și 
să-i întărească atât pe copii, cât și pe părinții lor, iar jertfa 
fetiței martir să fie pildă tuturor, în aceste vremuri atât de 
tulburi, în care doar curajul și nevinovăția copiilor mai 
pot salva neamul nostru de la distrugere fizică și morală, 
îmblânzind mânia Lui Dumnezeu, cea cu dreptate pornită 
asupra noastră.

Irina Nastasiu
doxologia.ro

Ocrotitoare a copiilor și a tinerilor, Sfânta Filofteia întruchipează, pentru românii 
creștini, nevinovăția și credința neabătută, copila mucenică fiind, așa cum arată 
și numele ei, o adevărată „iubitoare de Dumnezeu”. Pentru copiii secolului XXI – 
mutilați sufletește,   într-o lume care vrea să-i modeleze după chipul și asemănarea 
ei, distrugând orice urmă de inocență din sufletele lor – modelul Sfintei Mucenițe 
Filofteia reprezintă un îndemn la curaj, sacrificiu, iubire de semeni și credință ne-
strămutată.
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E unul dintre cei mai mari sfinți 
Născut pe plaiuri moldovenești,
Din smeriți și credincioși părinți 
Și înzestrat cu daruri duhovnicești.

Dumitru, de mic, participa la slujbă
Și nelipsit în biserică era,
Purtător  de Hristos s-a dovedit, 
Că permanent el se ruga. 

A fost dat să învețe carte (la 10 ani)
Aproape, în Mănăstirea
„Sfântul Nicolae” din Rădăuți,
Pregătindu-și, cu sârg, mântuirea.

Repede-a deprins Ceaslovul
Și Psaltirea și, pe de rost,
Zi de zi el le spunea
Trăind în rugăciune și în post. 

Umbrit de darul Duhului Sfânt,
Era bun, blând și ascultător.
Cuvioșilor părinți nu le ieșea din cuvânt
Și întru cele sfinte mult râvnitor.

Când avea doar 16 ani,
Cu numele David s-a călugărit
Și doar în câțiva ani de nevoință,
De multe daruri s-a învrednicit.

Împletind rugăciunea cu postul
Și ajunarea până-n asfințit,
Înțelegând în lumea asta rostul,
De multe ori postea desăvârșit. 

Ca o candelă nestinsă
Zi și noapte-n biserică zăbovea:
Tăcut, supus tuturor, mereu cugetând,
Câteva ore pe-un scăunel dormea.
 
Cu-o trăire fără pată,
Vas al Duhului Sfânt el s-a făcut.
S-a învrednicit de darul preoției
Și duhovnicește mult a crescut.

Prin ale sale rugăciuni
Mulți bolnavi se vindecau,
Că, făcând multe minuni,
Toți la ieromonahul David alergau. 

Foarte înțelept în cuvânt
Și înainte-văzător,
Din toată Moldova soseau
Ca să îi ceară ajutor.

Fiind înconjurat de oameni
Și neavând răgaz la rugăciune,
Temându-se de slava deșartă,
A vrut să se retragă din lume.

De la episcopul din Rădăuți
Luând binecuvântare,
La Mănăstirea „Sf. Laurențiu”
Se retrage în ascultare.

Ziua stătea între oameni 
Și cu dragoste  îi mângâia.
Noaptea împletea la coșuri;
Priveghea și se ruga.

Simțindu-se chemat de Duhul Sfânt
La o viață pustnicească,
Cu sihaștrii din codrii Carpaților

Și îngerii pe Domnul să-L slăvească.

Cu aprobarea egumenului,
Îngerescul chip a îmbrăcat
Și pe valea pârâului Secu (Neamț),
Cu numele Daniil a plecat. (1450)

14 ani aici s-a nevoit
În osteneli  monahicești ,
Retras în adâncul codrilor
Și departe de cele lumești. 

Văzându-se iar asaltat de oameni, 
În sihăstria Putnei s-a retras;
În partea de nord a Moldovei 
Și-ntr-o colibă de lemn a rămas.

Descoperind o mare stâncă,
În ea o chilioară și-a dăltuit.
Alături, cu multă migală,
Un paraclis de rugăciune a scobit.

În această stâncă singur
20 de ani, mult s-a nevoit:
Cu pesmeți, rădăcini și ierburi
Sfântul Daniil s-a hrănit.

Duminica se împărtășea
Cu Trupul și Sângele lui Hristos,
Când Sfânta Liturghie săvârșea,
Aducând Domnului prinos. 

Primea apoi pe cei bolnavi
Pe care îi și vindeca,
Iar pe cei ce-aveau probleme 
Îi sfătuia și-i îmbărbăta.

Pentru sfințenia vieții sale,
Pentru postul  îndelungat
Și privegherea de toată noaptea,
Ispitele a alungat.

Cu puterea Sfintei Cruci
Și ajutorul Domnului Hristos,
Duhurile necurate izgonea 
Doar prin cuvânt, sfântul  cuvios.

Cugetele cele ascunse,
Sfântul Daniil le cunoștea;
Tainele cele viitoare,
Multora le descoperea.

Bogdan Voievod, la Reuseni, în 1451,
Prin moarte năprasnică a sfârșit.
Fiul său, Ștefan, la chilia cuviosului,
De Duhul Sfânt a fost călăuzit.

Marele sihastru pentru el s-a rugat,
L-a spovedit și împărtășit;
Cu căldură l-a îmbărbătat
Și că va fi domn i-a proorocit.

În anul 1457, Ștefan s-a convins,
Când domn al Moldovei a devenit,
Că ceea ce-i spusese Daniil,
În scurt timp s-a adeverit.

A fost întâiul sfetnic și duhovnic
Al tânărului domnitor
Și prin tot ce l-a povățuit,
I-a fost de mare ajutor.

Permanent l-a îndemnat

Sfântul  cuvios daniil Sihastrul
Să apere creștinătatea,
Să se roage neîncetat,
Ca să înlăture păgânătatea.

L-a îndemnat ca să zidească
La fiecare bătălie un sfânt locaș,
Făcând patria moldovenească
Un leagăn sfânt pentru urmași. 

La sfatul său mult respectat
Slăvitul Ștefan Voievod,
48 de biserici a înălțat
Pentru al său iubit norod. 

Splendida Mănăstire Putna,
La propunerea lui s-a ridicat (1466),
Ca un al doilea ctitor, dar ca egumen,
Din smerenie, a refuzat. (1470)

A preferat în chilie să trăiască 
Slăvind neîncetat pe Dumnezeu;
Și rugăciuni cu lacrimi să rostească
Pentru țară și poporul său. 

O întreagă generație 
De rugători ai neamului,
(Peste  o sută de sihaștri)
A format Daniil în jurul lui. 

Văzând cuviosul că la Putna,
Liniștea dorită nu mai era
De mulțimea credincioșilor
Adunați  în preajma sa,

S-a retras în mare taină
Lângă Voroneț, în pustie,
Deasupra stâncii ”Șoimul”
Într-o micuță chilie.

Dar nu după multă vreme 
A fost iar descoperit 
Și mulțime de bolnavi 
Locurile au împânzit. 

Noaptea, Sfântul cobora 
La Voroneț,  în mănăstire.
Prin rugăciune îi vindeca,
Îmbărbătându-i cu iubire. 

Cu cei paralizați și posedați,
Făcea adevărate minuni;
Spunându-le pricina suferinței,
Îi sfătuia să fie mai buni. 

Când a fost la ananghie
Și la Războieni lupta a pierdut (1476),
Sfântul Voievod Ștefan cel Mare
Sfatul cuviosului Daniil a cerut.

Luând sfat și binecuvântare,
Îndată oastea a adunat
Și prin smerite rugăciuni,
Pe turci din țară a îndepărtat. 

A sihăstrit la Voroneț
Timp de 20 de ani neîncetat,
Formând  o vatră isihastă 
De ucenici demni de urmat. 

La sfatul său, Voievodul Ștefan
Altă biserică la Voroneț a ridicat
În cinstea Sf. M. Mc. Gheorghe;
Un minunat loc de închinat. (1488) 

Deși bătrân, a acceptat egumenia
Și 10 ani, cu grijă i-a condus
Pe cei peste 60 de nevoitori,

Ce practicau rugăciunea lui Iisus. 

Aici, carte au învățat:
Episcopi, dregători de țară,
Egumeni, preoți de parohie,
Sihaștri, în a mănăstirii școală.

Acum, o perioadă înfloritoare 
Mănăstirea Voroneț a cunoscut;
Era vestită în toată Moldova 
Și zeci de sihaștri a crescut.

Toți ucenici ai Sfântului Daniil
Pe care cu drag i-a povățuit
Pe calea spre Împărăția Cerurilor
Și permanent i-a urmărit. 

Fiind vas ales al Duhului Sfânt,
Acest dascăl al pustiei,
A trăit pe-al nostru pământ 
Ca demn apărător al Ortodoxiei. 

După o viață îndelungată
Trăită în aspră nevoință,
La cei peste 90 de ani,
În dec. 1496, a trecut în neființă (la cele 
veșnice-n.n.).

A fost plâns de tot poporul,
De cler și de-a ucenicilor mulțime 
În frunte cu Ștefan, domnitorul,
Și cei cărora le-a făcut mult bine. 

În ceata sfinților a fost adăugat,
De-atunci, pentru minunile săvârșite;
La moaștele lui mereu ne-am rugat,
Că de 500 de ani sunt cinstite.

Ca sfânt cu aureolă,
Încă din 1547 a fost zugrăvit
Pe peretele de sud, la Voroneț,
Și până azi de poporul român e cinstit.

Cei ce cu evlavie i s-au închinat,
Nu au fost doar moldoveni,
Ci și de la Kiev, Polonia, Sfântul 
Munte,  transilvăneni și munteni.

Sfintei Treimi Îi mulțumim
Pentru sfinții ce ne-a dat;
Cu bucurie și credință-i cinstim,
Că pentru noi mult s-au rugat. 

Pe Sfântul Daniil îl prăznuim
Chiar înainte de Crăciun (18 dec.);
Prin sfintele sale rugăciuni ne dorim,
Ca românul de azi, să fie mai bun!

Dumitra Groza 
Sursă icoană: 

http://www.sfintiromani.ro/
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„Chemarea lui Dumnezeu este veșnică 
mai înainte de facerea lumii.” (Efeseni 1, 4)

Pericopa evanghelică a acestei duminici se numără printre 
acelea care pregătesc calea și viața noastră duhovnicească în 
aceste clipe de așteptare a praznicului Nașterii Domnului. Ea 
ne adresează tuturor o chemare de a veni la mântuire, la „Cina 
cea mare” care este Împărăția lui Dumnezeu.

În cuvinte simple, Mântuitorul prezintă o întâmplare obișnuită, 
legată de realitățile vieții, despre un om care a făcut o cină și 
„a chemat pe mulți.” Prin chemarea lui Dumnezeu trebuie să 
înțelegem „o strigare tainică din partea lui 
Dumnezeu, prin care cheamă sufletele să 
vină la El.” El a chemat pe Noe și i-a poruncit 
să facă o corabie înainte de potop (Facere 6, 
8-14), a chemat pe Moise (Facere 12, 1-3), 
a chemat poporul lui Israel (Deut. 7, 21), a 
chemat pe David de la turmele sale și l-a 
uns împărat peste Israel (I Regi 16, 12-13) 
Așa a chemat Mântuitorul pe Sfinții Apostoli 
(Marcu 3, 13-19) și pe marele Apostol Pavel. 
(Fapte 9, 3-18)

Chemarea lui Dumnezeu ne îndeamnă 
la pocăință, ne povățuiește la împăcarea cu 
El, ne îndeamnă la sfințenie, ne cheamă de 
la întuneric la lumină, din moarte la viață, ne 
unește cu Hristos în una și aceeași nădejde 
și la împărăția slavei lui Dumnezeu.

Toți cei chemați la cină, așa cum sunt ei 
prezentați de Mântuitorul, s-au lepădat de 
cină, punând diferite motive. Unul că și-a 
cumpărat țarină și se duce să o vadă, altul că 
și-a cumpărat cinci perechi de boi și merge să-i încerce, iar altul 
că și-a luat femeie și nu poate să meargă. Ei refuză să primească 
în mintea și-n inima lor chemarea lui Dumnezeu, depărtându-se 
de harul lui Dumnezeu, ajung la orbire spirituală, la rătăcire spiri-
tuală, ajung la împietrirea inimii și vor primi pedepse vremelnice, 
iar de nu se vor căi, vor ajunge la osânda veșnică.

Când „toate sunt gata”, cel cu țarina cumpărată se arată mai 
degrabă iubitor de câștig și profit, cel cu cinci perechi de boi este 
omul preocupat de investiția lui, iar cel ce-și luase femeie caută 
mai mult plăcerea trupului decât viața sufletească. Multe alte 
pretexte vor fi împiedicat pe cei invitați să răspundă la poftirea 
ce li se făcuse. S-a simțit jignit și întristat stăpânul la auzul celor 
spuse de slujitorul său și a poruncit să cheme „pe săraci, pe 
neputincioși, pe orbi și pe șchiopi.”

La a treia chemare îi silește pe toți să intre. Cina Domnului 
este împărăția sa, este lumea dreptății, a frăției, a iubirii și a 
păcii între oameni, o împărăție pe care Dumnezeu voia s-o 
întemeieze pe pământ după chipul celei din ceruri. Locașul în 
care se pregătește cina este Biserica întemeiată în chip văzut 
de Fiul lui Dumnezeu, unde urmează să se mântuiască omul 
de păcat și suferință.

Cei care urmau să stea în fruntea mesei erau iudeii, în 
primul rând conducătorii, cărturarii și fariseii, adică învățătorii 
Legii Vechi. Ei au avut cinstea de a fi invitați cei dintâi la mărețul 
ospăț al mântuirii. La ei au mers cu invitație scrisă (Scriptura 
Vechiului Testament) slugile Domnului, prorocii să-i vestească 
cu mult înainte de vremea cinei. Celor din urmă le-a trimis pe 
Înaintemergătorul Domnului, pe Sfântul Proroc Ioan Botezătorul 
care le-a spus cuvintele: „Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția 
cerurilor.” (Matei 3, 2), adică ceasul cinei este aproape. Iar mai 
apoi pe Însuși Fiul Său ce venise „spre căutarea oilor celor 
pierdute ale lui Israel” despre care va spune mai târziu Sfântul 
Evanghelist Ioan: „Întru ale Sale a venit și ai Săi nu L-au primit.” 

(Ioan 1, 11) Pentru acestea, Împărăția lui Dumnezeu „s-a luat” 
de la ei și „se va da neamului care va face roadele ei.” (Matei 
21, 43) Căci toți am fost chemați să fim părtași la roadele Cinei 
Domnului, oameni din toate neamurile, chemați de Sfinții Apos-
toli și de ucenicii lor, episcopii și preoții, în toată lumea, căci 
Dumnezeu „voiește ca toți oamenii să se mântuiască și să vină 
la cunoștința adevărului.” (I Timotei 2, 4)

Toți cei ce trăim în Legea cea Nouă a harului adusă de Mân-
tuitorul Hristos suntem chemați și astăzi să gustăm din adevăratul 
ospăț al credinței, la gustarea din darurile Cinei: „Veniți la Mine 
toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni.” (Matei 11, 28) 
El stă în chip nevăzut în mijlocul nostru și ne cheamă: „Veniți 

binecuvântații Părintelui Meu și moșteniți împărăția cea pregătită 
vouă de la întemeierea lumii.” (Matei 25, 34)

Aici „toate sunt gata”, nu „mâncare și băutură”, ci „dreptate 
și pace și bucurie întru Duhul Sfânt.” (Romani 14, 17) Dar ca să 
ajungem la această stare de desăvârșire în care să ne putem 
bucura de împărtășirea cu darurile Duhului Sfânt este nevoie să 
fim pregătiți, să fim îmbrăcați cu „haină de nuntă” pe care n-o 
putem dobândi decât prin căința de păcatele noastre, ca apoi 
să ne putem înfățișa la adevărata cină, când vom primi Însuși 
Trupul și Sângele Domnului.

Astăzi, în sfintele noastre biserici mai este loc și pentru mulți 
atunci când suntem chemați să ne apropiem „cu frică de Dum-
nezeu, cu credință și cu dragoste.” Niciunul să nu ne împotrivim 
sau să fugim de chemarea Domnului, nici să părăsim Biserica 
Ortodoxă. Aici găsim ospățul pocăinței la masa mântuirii. Să nu 
amânăm pocăința, că în ceasul în care nu gândim, Fiul Omu-
lui va veni. Să nu căutăm motive ca cei din pildă atunci când 
Domnul Se jertfește pe Sfânta Masă, când îngerii din cer cântă 
în Biserică, iar Domnul Se ospătează cu noi și ne hrănește cu 
Însuși Trupul și Sângele Său. 

Destul cât ne ostenim după trup, acum este timpul să ne 
ostenim și după suflet. În curând vom pleca la marea judecată să 
dăm socoteală pentru toate și este vremea să ne pocăim. Acolo 
să ne înfățișăm ca „omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit în 
dreptatea și sfințenia adevărului.” (Efeseni 4, 24) Gustând cu 
vrednicie, că „bun este Domnul”, ne vom bucura și noi asemeni 
aceluia ce a grăit la rostirea parabolei de astăzi: „Fericit este cel 
ce va ospăta în împărăția lui Dumnezeu.” (Luca 14, 15)

Părintele Marius Olivian Tănasie 
(predică la Duminica a XXVIII-a după Rusalii, a Sfinților 

Strămoși, Pilda celor poftiți la Cină, Dezlegare la pește, Sf. Ev. 
Luca 14, 16-24, 14 decembrie)

Sursă icoană: Sfânta Evanghelie

despre chemarea lui dumnezeu
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Moș Crăciun cu barba albă,
Moș Crăciun cu traista plină
Vechi, străbun, atât de dornic
Al copilăriei mele.

Azi la noi în sat așteaptă
Toată casa cu lumină,
Cu colinde și cu cântec
Cu-nchinare, voie bună.

Tu te furișezi în taină
Pe la fiecare poartă
Cu pășirea ta tiptilă
Nu lași urme pe zăpadă.

Dar te simte-ntreg cuprinsul
Oropsiților de soartă,
Când lași binecuvântarea 
Peste casa lor să cadă.

Tu, cobori și-n seara asta
Tu, cobori ca-ntotdeauna
Pe pământul greu de rele
Sol străbun de gânduri bune.

Și-n-veșmânți cu un văl de pace
Răzvrătirea-nfiorată
Cum te-așteaptă-n sat la mine
Moș Crăciune, Moș Crăciune.

De nu-ți este peste mână,
Treci și pe la casa noastră
Biata mama-ngândurată
Azi e singură la masă.

Șed copiii sus pe vatră
E-ntuneric în bordei,
Mama-i dusă-n sat să ceară
De la oameni pentru ei.

Prin perete suflă vântul,
Lumânarea s-a topit,
A-nserat pesemne mama
La măicuța de la schit...

Tatăl lor, cel dus în ceruri
Vă trimite azi, de sus
Pâine și hăinuțe nouă...
Căci azi S-a născut Iisus.

Într-un grajd e pus, în iesle,
Într-un grajd? Ce frig i-o fi
Și pe rând li-se-nchid ochii
Sărăcuților copii!  

Poezii de Magdalena Sabo
Sursă icoană: Sfânta Evanghelie

În seara crăciunului

crăciunul săracilor

Tu măcar o rază-n suflet,
Îi trimite pe fereastră
Când vezi neatins și vinul
Și colacul de pe masă.

Și-apoi pleacă, Moș Crăciune,
Pe oriunde-și duce dorul,
Bătrâneasca și cinstita
Și curata noastră lege.

Numa-n lumea mea străină
Nu-ncerca să treci hotarul
Căci și inima și casa
Ți-s închise-aici, Moșnege!...
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Păhărelul cu nectar

Toate cântecele se întâlnesc
acolo unde oamenii se iubesc,
acolo unde tăcerea este un copil care știe
să pună pe muzică… orice poezie

Acolo sunetele fac tumbe și salturi,
și Înaltul este făcut din mai multe înalturi,
cât să primească fiecare
aripi colorate ce-l ajută să zboare

Cântecele se întâlnesc câteodată în herghelii
de cai albi cu pletele argintii,
sau în palatele de dincolo de nori
unde spiridușii învelesc în foițe de lumină
bomboane de rouă
pentru coșulețul cu zori

Dar tu trebuie să cauți tărâmul acela,
numai tu, nimeni altcineva,
dacă vrei să te întâlnești cu toate cântecele
... adunate în inima ta.

Asta e întrebarea mea preferată:
un zâmbet are o culoare
de fată

Pardon, un zâmbet are o culoare
de băiat - ce amețită sunt,
am uitat

Sau, poate că n-am uitat nimic,
dar mă grăbeam să îți zic
ceva de o ne_mai_po_me_ni_tă
importanță:

Atenție... la nuanță!

Mie, de pildă, îmi place mult
zâmbetul copilăros care bate
înspre un roz palid
de soare
cu umbră violacee
în spate

Dar și zâmbetul acela matur,
de la mijloc de scufundare
în mare,
când nu mai contează nimic,
decât schimbul infinit

de culoare.
Pagină de Elia David

unde se întâlnesc toate cântecele?

ce culoare are un zâmbet?
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SCRISOAREA a II-a – despre 
șansele de recuperare a homosexualilor

24 februarie – Duminică – Întâia și a doua aflare a 
Cinstitului Cap al Sf. ioan Botezătorul – Duminica a 
XXXiii-a după rusalii (a Vameșului și a Fariseului) – 

Sf. ev. luca 18, 10-14; (Începutul Triodului)
Duminica de astăzi ne pregătește pentru marele praz-

nic al Nașterii Mântuitorului Hristos, care este maica tuturor 
praznicelor, pentru că fără Naștere, nu am fi avut Învierea, 
iar fără Înviere nu s-ar fi împlinit scopul pentru care Fiul lui 
Dumnezeu S-a întrupat. Desigur că, odată cu Nașterea 
Domnului, s-au descoperit tainele petrecute la Bunaves-
tire, cunoscute atunci numai îngerilor, Maicii Domnului, 
lui Iosif, și ceva mai târziu și Elisabetei, mama Sfântului 
Ioan Botezătorul. Cu alte cuvinte, așa cum cântă Biserica: 
„Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută, prin Tine, 
Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, 
Dumnezeu întrupându-Se întru unire neamestecată…” 
(Troparul Maicii Domnului, glas IV), pentru că începutul 
mântuirii neamului omenesc se pune la Bunavestire, când 
omenirea acceptă, prin Sfânta Fecioară, planul lui Dum-
nezeu: „Astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea 
tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu al Fecioarei 
Se face și Gavriil harul îl binevestește. Pentru aceasta și 
noi, împreună cu dânsul, Născătoarei de Dumnezeu să-i 
cântăm: Bucură-te cea plină de har, Domnul este cu tine!” 
(Troparul Bunei-vestiri). Deși descoperită arătarea Fiului lui 
Dumnezeu în trup omenesc, întruparea Lui, rămâne pentru 
totdeauna o taină mare, așa cum spune Sfântul Apostol 
Pavel: „cu adevărat, mare este taina dreptei credințe: 
Dumnezeu   S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a 
fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost 
crezut în lume, S-a înălțat întru slavă” (I Tim. 3, 16). 

Sfânta Evanghelie după Matei ne înfățișează una din 
cele două genealogii, cea descendentă, începând de la 
Avraam, considerat părintele poporului ales, pentru că în 
el a găsit Dumnezeu credință și ascultare, până la Mân-
tuitorul Hristos, împărțită simbolic în câte trei serii a câte 
paisprezece neamuri fiecare. De la Avraam începe, așa 
cum prezintă Sf. Ev. Matei, acea pregătire a nașterii cu 
fire omenească a Fiului lui Dumnezeu, de 40 de generații 
până „când a venit plinirea vremii, Dumnezeu, a trimis pe 
Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de 
sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea” (Ga. 
4, 4-5), adică până la Fecioara Maria, care a întruchipat 
în sine biruința împotriva păcatului personal, credința și 
ascultarea desăvârșită. 

Sfintele Evanghelii nu sunt biografii, pentru că Sfinții 
Evangheliști nu au căutat să scrie o viață a Fiului lui Dum-
nezeu întrupat, pentru că, deși ca Om adevărat, El a avut 
o biografie, totuși nu se poate face separație între Iisus și 
Hristos, între Om și Dumnezeu, așa încât istoria lui Iisus 
din Nazaret nu poate fi scrisă, pentru că nu se poate face 
niciodată abstracție de firea Sa dumnezeiască, așa cum 
unirea celor două firi s-a făcut, nu numai în mod neames-
tecat și neschimbat, ci și în mod neîmpărțit și nedespărțit, 
cum a fost definită învățătura despre unirea celor două firi 
la sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon, din 451.

 Genealogia Sf. Evanghelist Matei prezintă, încă din 
primul verset, o mărturisire de credință, pentru că el pre-
zintă pe Mântuitorul nu numai cu numele de Iisus, care 
etimologic înseamnă Domnul (Iahve) Mântuitorul, ci și cu 
numele de Hristos, adică Mesia (Cel Uns), Cel prezis de 
Proroci, despre care iudeii, care aveau Scriptura Vechiului 
Testament, știau că va veni în lume. De asemenea, Sf. 
Evanghelist Matei adaugă și faptul că Iisus Hristos este și 
„fiul lui David”, aceasta pentru că Mesia, în Vechiul Tes-

tament, era prezentat ca „fiul lui David”, deci ca Urmașul 
prin excelență al celui mai mare și mai iubit rege israelit, în 
care se vor împlini toate prorociile despre binecuvântarea 
familiei davidice. 

Sf. Matei ține să realizeze o simetrie perfectă a celor 
trei mari perioade care au marcat istoria poporului ales, 
pentru că din lista sa lipsesc mai multe nume, în unele 
cazuri sărind de la strămoș la strănepot.  De exemplu 
între Fares și Naason sunt date numai patru nume in-
termediare pentru o perioadă de 430 ani, adică între 
epoca patriarhilor poporului ales, Fares fiind fiul lui Iuda 
și momentul ieșirii din robia egipteană, adică Exodul. El 
face acest lucru din două motive, pe de o parte, pentru 
a face mai ușoară memorarea, iar pe de altă parte, el 
urmărește un simbolism, literele ebraice fiind folosite și 
pentru notarea cifrelor, numărul paisprezece fiind numă-
rul lui David. Numindu-L pe Domnul și „fiul lui Avraam”, 
Sfântul Evanghelist Matei vrea să arate că El nu este unul 
dintre fiii lui Avraam, ca orice israelit, ci El este Urmașul 
prin excelență în Care Dumnezeu făgăduise că se vor 
binecuvânta toate semințiile și neamurile pământului, așa 
cum arată Sf. Apostol Pavel: „Făgăduințele au fost rostite 
lui Avraam și urmașului său. Nu zice: “și urmașilor”, - ca de 
mai mulți, - ci ca de unul singur: “și Urmașului tău”, Care 
este Hristos” (Ga. 3, 16).

 O altă trăsătură a listei genealogice redate de Sf. 
Evanghelist Matei este faptul că în ea apar și femei, 
chiar de alt neam și păcătoase, fapt neobișnuit pentru 
iudei, ceea ce vrea să arate că Domnul a venit pentru toți 
oamenii, nu numai pentru poporul ales și, de asemenea, 
nu numai pentru cei drepți, ci și pentru cei păcătoși. Deci, 
dacă Fiul lui Dumnezeu a venit pentru toți oamenii, din 
toate neamurile și din toate stările, înseamnă că a venit 
și pentru fiecare dintre noi, însă se pune întrebarea la 
care fiecare să dăm răspunsul, mai întâi în fața propriei 
noastre conștiințe, cum ne pregătim noi pentru primirea 
Lui, chiar dacă sufletul nostru nu este palat, este numai 
o iesle, este una primitoare de Dumnezeu, care astfel 
devine Biserică, sau este una respingătoare, care devine 
mormânt purtător de iad.

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica dinaintea Nașterii Domnului, 

a Sfinților Părinți după trup ai Domnului, 
Dezlegare la pește, Sf. Ev. Matei 1, 1-25, 
Genealogia Mântuitorului, 21 decembrie)

pregătire pentru nașterea lui hristos!
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1. Și după aceea Iisus umbla prin cetăți și prin sate, propovăduind și 
binevestind împărăția lui Dumnezeu, și cei doisprezece erau cu El;

2. Și unele femei care fuseseră vindecate de duhuri rele și de boli: 
Maria, numită Magdalena, din care ieșiseră șapte demoni,

3. Și Ioana, femeia lui Huza, un iconom al lui Irod, și Suzana și multe 
altele care le slujeau din avutul lor.

4. Și adunându-se mulțime multă și venind de prin cetăți la El, a zis 
în pildă:

5. Ieșit-a semănătorul să semene sămânța sa. Și semănând el, una 
a căzut lângă drum și a fost călcată cu picioarele și păsările cerului au 
mâncat-o.

6. Și alta a căzut pe piatră, și, răsărind, s-a uscat, pentru că nu avea 
umezeală.

7. Și alta a căzut între spini și spinii, crescând cu ea, au înăbușit-o.
8. Și alta a căzut pe pământul cel bun și, crescând, a făcut rod însutit. 

Acestea zicând, striga: Cine are urechi de auzit să audă.
9. Și ucenicii Lui Îl întrebau: Ce înseamnă pilda aceasta?
10. El a zis: Vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui 

Dumnezeu, iar celorlalți în pilde, ca, văzând, să nu vadă și, auzind, să 
nu înțeleagă.

11. Iar pilda aceasta înseamnă: Sămânța este cuvântul lui Dumne-
zeu.

12. Iar cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul și ia 
cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască.

13. Iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul îl primesc cu 
bucurie, dar aceștia nu au rădăcină; ei cred până la o vreme, iar la vreme 
de încercare se leapădă.

14. Cea căzută între spini sunt cei ce aud cuvântul, dar umblând cu 
grijile și cu bogăția și cu plăcerile vieții, se înăbușă și nu rodesc.

15. Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce, cu inimă curată și bună, aud 
cuvântul, îl păstrează și rodesc întru răbdare.

16. Nimeni, aprinzând făclia, n-o ascunde sub un vas, sau n-o pune 
sub pat, ci o așează în sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina.

17. Căci nu este nimic ascuns, care să nu se dea pe față și nimic tainic, 
care să nu se cunoască și să nu vină la arătare.

18. Luați seama deci cum auziți: Celui ce are i se va da; iar de la cel 
ce nu are, și ce i se pare că are se va lua de la el.

19. Și au venit la El mama Lui și frații; dar nu puteau să se apropie 
de El din pricina mulțimii.

20. Și I s-a vestit: Mama Ta și frații Tăi stau afară și voiesc să Te 
vadă.

21. Iar El, răspunzând, a zis către ei: Mama mea și frații Mei sunt 
aceștia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l îndeplinesc.

22. Și într-una din zile a intrat în corabie cu ucenicii Săi și a zis către 
ei: Să trecem de cealaltă parte a lacului. Și au plecat.

23. Dar, pe când ei vâsleau, El a adormit. Și s-a lăsat pe lac o furtună 
de vânt, și corabia se umplea de apă și erau în primejdie.

24. Și, apropiindu-se, L-au deșteptat, zicând: Învățătorule, 
Învățătorule, pierim. Iar El,  sculându-Se, a certat vântul și valul apei și 
ele au încetat și s-a făcut liniște.

25. Și le-a zis: Unde este credința voastră? Iar ei, temându-se, s-au 
mirat, zicând unii către alții: Oare cine este Acesta, că poruncește și 
vânturilor și apei, și-L ascultă?

26. Și au ajuns cu corabia în ținutul Gerghesenilor, care este în fața 
Galileii.

27. Și ieșind pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea 
demon și care de multă vreme nu mai punea haină pe el și în casă nu mai 
locuia, ci prin morminte.

28. Și văzând pe Iisus, strigând, a căzut înaintea Lui și cu glas mare a 
zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Rogu-Te, nu 
mă chinui.

29. Căci poruncea duhului necurat să iasă din om, pentru că de mulți 
ani îl stăpânea, și era legat în lanțuri și în obezi, păzindu-l, dar el, sfărâ-
mând legăturile, era mânat de demon, în pustie.

30. Și l-a întrebat Iisus, zicând: Care-ți este numele? Iar el a zis: 
Legiune. Căci demoni mulți intraseră în el.

31. Și-L rugau pe El să nu le poruncească să meargă în adânc.
32. Și era acolo o turmă mare de porci, care pășteau pe munte. Și 

L-au rugat să le îngăduie să intre în ei; și le-a îngăduit.
33. Și, ieșind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a aruncat 

de pe țărm în lac și s-a înecat.
34. Iar păzitorii văzând ce s-a întâmplat, au fugit și au vestit în cetate 

și prin sate.
35. Și au ieșit să vadă ce s-a întâmplat și au venit la Iisus și au găsit 

pe omul din care ieșiseră demonii, îmbrăcat și întreg la minte, șezând jos, 
la picioarele lui Iisus și s-au înfricoșat.

36. Și cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul.
37. Și L-a rugat pe El toată mulțimea din ținutul Gerghesenilor să 

plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare. Iar El, intrând în corabie, 
S-a înapoiat.

38. Iar bărbatul din care ieșiseră demonii Îl ruga să rămână cu El. 
Iisus însă i-a dat drumul zicând:

39. Întoarce-te în casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. 
Și a plecat, vestind în toată cetatea câte îi făcuse Iisus.

40. Și când s-a întors Iisus, L-a primit mulțimea, căci toți Îl 
așteptau.

41. Și iată a venit un bărbat, al cărui nume era Iair și care era 
mai-marele sinagogii. Și căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să 
intre în casa Lui,

42. Căci avea numai o fiică, ca de doisprezece ani, și ea era pe moarte. 
Și, pe când se ducea El, mulțimile Îl împresurau.

43. Și o femeie, care de doisprezece ani avea scurgere de sânge 
și cheltuise cu doctorii toată averea ei, și de nici unul nu putuse să fie 
vindecată,

44. Apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui și îndată 
s-a oprit curgerea sângelui ei.

45. Și a zis Iisus: Cine este cel ce s-a atins de Mine? Dar toți tăgăduind, 
Petru și ceilalți care erau cu El, au zis: Învățătorule, mulțimile Te îmbul-
zesc și Te strâmtorează și Tu zici: Cine este cel ce s-a atins de mine?

46. Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva. Căci am simțit o putere 
care a ieșit din Mine.

47. Și, femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând și, căzând înaintea 
Lui, a spus de față cu tot poporul din ce cauză s-a atins de El și cum s-a 
tămăduit îndată.

48. Iar El i-a zis: Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. Mergi 
în pace.

49. Și încă vorbind El, a venit cineva de la mai-marele sinagogii, 
zicând: A murit fiica ta. Nu mai supăra pe Învățătorul.

50. Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: Nu te teme; crede numai și se va 
izbăvi.

51. Și venind în casă n-a lăsat pe nimeni să intre cu El, decât numai 
pe Petru și pe Ioan și pe Iacov și pe tatăl copilei și pe mamă.

52. Și toți plângeau și se tânguiau pentru ea. Iar El a zis: Nu plângeți; 
n-a murit, ci doarme.

53. Și râdeau de El, știind că a murit.
54. Iar El, scoțând pe toți afară și apucând-o de mână, a strigat, zicând: 

Copilă, scoală-te!
55. Și duhul ei s-a întors și a înviat îndată; și a poruncit El să i se 

dea să mănânce.
56. Și au rămas uimiți părinții ei. Iar El le-a poruncit să nu spună 

nimănui ce s-a întâmplat.
bibliaortodoxa.ro

Studiu biblic lunar
Sfânta evanghelie după luca

capITolul VIII
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despre uciderea pruncilor!
După ce prezintă închinarea Magilor sau a Crailor, care 

au adus Mântuitorului Hristos cele mai de preț daruri din 
vistieriile lor: aur, ca unui împărat, recunoscând demnitatea 
Sa de Împărat al Împăraților și Domn al Domnilor; tămâie ca 
unui Dumnezeu, Căruia I se aduce închinare și jertfă de bună 
mireasmă; smirnă, ca Unuia ce avea să moară pentru noi oa-
menii și pentru a noastră mântuire, ca să ne slobozească pe 
noi din robia morții, ridicându-ne prin înviere, Sf. Evanghelie 
ne pune în față fapta lui Irod, care, auzind de nașterea lui 
Hristos, s-a mâniat și s-a spăimântat de teamă că își va pierde 
împărăția, a dat poruncă să fie uciși toți pruncii de doi ani și 
mai mici, din Betleem și din toate hotarele lui. 

Legat de cei Trei Crai este demn de gândit cum și-au jertfit 
ei pentru Împăratul Cel ce S-a născut, nu numai bogățiile și 
darurile pe care le aveau ei mai de preț, ci și faptul că, plecând 
într-o asemenea călătorie, ca un pelerinaj, în acele timpuri 
nu era un lucru ușor, ci chiar primejdios. Ei au renunțat la 
tihna lor, la dregătoriile lor, la familiile lor și au plecat în țară 
străină ca să caute pe Hristos. Din păcate însă, mulți dintre 
oameni, care stau numai la o palmă de loc de biserică, se 
lenevesc să vină la Hristos și să se închine Celui de la Care 
este Izvorul a tot binele și toată darea cea bună și tot darul 
cel desăvârșit, nu numai pentru lumea aceasta, ci și pentru 
cea care va să vie. 

Sf. Ierarh Varlaam, mitropolitul Moldovei, ne îndeamnă și 
pe noi creștinii, așa precum Craii, să lăsăm și noi toate ale 
lumii acesteia: „Lăsați-vă casele, adică viața voastră cea cu 
păcate; lăsați femeile, adică desfrânarea; lăsați feciorii, adică 
poftele și gândurile cele de păcate, și înșivă vă duceți și vă 
închinați Lui. Că Acela pentru tine a ieșit din cer de a venit pe 
pământ, iar tu către Dânsul din păcate nu vei ieși? Dar ce milă 
vrei să dobândești de la Dânsul?”. Apoi vedem că Dumnezeu 
pe cei Trei Crai (Melchior, Gașpar și Baltazar), i-a ocrotit și 
nu i-a lăsat să cadă în mâinile lui Irod, care, negăsindu-L pe 
Prunc, îi putea ucide și pe ei, ci le-a descoperit să nu se mai 
întoarcă la Irod, ci pe altă cale să se ducă în țara lor. Ei devin 
astfel apostoli sau vestitori ai Nașterii Domnului. 

Tiranul Irod, temându-se că Împăratul Cel Născut îi va lua 
stăpânirea, a dat cumplita poruncă, pentru uciderea pruncilor 
de până la doi ani, făcând din aceștia primii mucenici creștini, 
care, pierzând această viață trecătoare, au primit-o pe cea 
veșnică, și și-a atras astfel mânia și pedeapsa lui Dumnezeu 
asupra sa, care, nu numai domnia i-o scurtă, lucru de care el 
se temea, ci și din viață cu mari chinuri l-a scos și la chinuri 
veșnice l-a trimis. 

Ce sens avea uciderea pruncilor, se întreabă Sf. Grigorie 
de Nyssa: „Și cu ce scop au îndrăznit ucigătorii de prunci 
această fărădelege? Deoarece, zice, un nou fenomen al 
cerului le-a vestit magilor primirea Împărăției. Deci ce? Crezi 
că semnul pe care l-a vestit este adevărat, sau îl socotești 
ca pe un zvon fără de fond? Dacă poate să facă cerurile, 
atunci desigur că nu-ți stă la îndemână să-L prigonești. Dacă 
însă îți dă în stăpânirea ta viața și moartea Lui, zadarnic te 
înfricoșezi de El. Pentru că pe Cel Care Se poartă astfel, 
încât să fie supus stăpânirii tale, din ce pricină Îl prigonești? 
De ce să răspândești acea poruncă înfricoșătoare, ho-
tărârea ticăloasă împotriva pruncilor, să fie uciși aceștia, 
săracii? Ce nedreptate au făcut? Ce motiv au dat încât să 

fie osândiți la moarte, sau la pedeapsă? Unul singur era 
păcatul lor: că s-au născut și au venit la viață. Și din pricina 
aceasta, trebuia ca toată cetatea să se umple de călăi și 
să se adune mulțime de maici și prunci, lumea să le vină în 
ajutor și părinții lor și toți, să se adune la drama rudeniilor 
lor, așa cum este firesc? Cine poate să descrie cu cuvântul 
asemenea suferințe?… Cum să zugrăvească cineva pe 
călăul acela înaintea pruncului cu sabia goală, cu privirea 
sălbatică și ucigașă și cu strigătele pe măsură, trăgând cu 
o mână pruncul spre el și cu cealaltă înălțând sabia? Și pe 
de altă parte, pe mamă, străduindu-se să smulgă copilul 
din mâinile lui și să-și întindă spre tăierea sabiei propriul ei 
gât, ca să nu întâlnească cu ochii pe copilul ei osândit, pe 
pruncul care-și pierde viața prin mâinile călăului. Cum ar 
putea să povestească cineva drama părinților? Rugămințile 
copiilor lor, strigătele, ultimele lor strângeri de brațe și multe-
le asemănătoare, care s-au întâmplat în acele momente? … 
Cum pruncul nefericit a primit lovitura de moarte în timp ce 
era lipit de sânul mamei sale? Cum nefericita mamă oferea 
laptele în gura pruncului și în aceleași timp primea sângele 
în brațele ei? De multe ori iuțeala mâinii călăului trecea prin 
lovitura sabiei împreună cu copilul și pe mamă, și sângele 
făcea o baltă comună, care se scurgea din două izvoare: din 
rana mamei și din rana de moarte a copilului ei. Și pentru că 
porunca nesăbuită a lui Irod cuprindea și acest lucru, să nu 
se aplice edictul dătător de moarte doar celor noi născuți, 
ci și celor care atinseseră doi ani – pentru că scrie: ”de la 
doi ani mai în jos” – cuvântul vrea să exprime încă o altă 
suferință, care s-a întâmplat așa cum era firesc. Pentru că de 
multe ori distanța celor doi ani a făcut-o pe aceeași femeie 
de două ori mamă. Ce priveliște de nedescris! Doi călăi să 
se ocupe de o mamă, unul să tragă lângă el pe pruncul care 
aleargă în jurul ei și altul să smulgă pruncul din brațele ei!” 
(Predici ale Sfinților Părinți la Duminicile de peste an, trad. 
Pr. Victor Manolache, Ed. Egumenița și Cartea Ortodoxă, 
2009,  pp. 527-528). 

Prevăzând această durere prorocul, inspirat de Dumnezeu, 
zice: „glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire și țipăt mult; 
Rahila plângea pe fiii săi și nu vrea să se mângâie, pentru că 
nu mai sunt”. Desigur că fapta lui Irod este cumplită, dar mai 
cumplită este aceea în care părinții devin Irozi pentru propriii 
lor copii (subl. n.). 

Să avem în vedere că, așa cum Irod și-a primit pedeapsa și 
în lumea aceasta și dincolo, în cea veșnică, tot așa ne așteaptă 
și pe noi pedeapsa lui Dumnezeu, dacă ne-am ucis pruncii, 
fie sufletește, îndemnându-i sau dimpotrivă, neîmpiedicându-i 
de la păcat, crescându-i departe de Dumnezeu, fie trupește, 
prin avort, sterilet sau alte pilule avortive, pedeapsă care 
ne așteaptă pe unii aici, pe alții dincolo, iar pe alții și aici și 
dincolo. Să avem în minte mereu cuvintele Sf. Apostol Pavel, 
care zice: „De aceea ne și străduim ca, fie că petrecem în 
trup, fie că plecăm din el, să fim bineplăcuți Lui. Pentru că noi 
toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al 
lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori 
bine, ori rău.” (II Cor. 5, 9-10)

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica după Nașterea Domnului, 

Sf. Ev. Matei 2, 13-23, Fuga în Egipt, 28 decembrie)
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Binecuvântarea, 
pecetea harului dumnezeiesc

Slujirea crucii

În Sfânta Scriptură a Vechiului Testament găsim numeroase exemple când binecuvântarea dată asupra 
poporului Israel prin conducătorii sfinți ai lui a adus victorii în războaie, a întărit pe cei aflați în neputințe, 
a adus viața acolo unde bântuia moartea. Saul, pentru că nu a așteptat binecuvântarea Proorocului Sa-
muel, a pierdut domnia, iar mâinile împreunate în chipul Crucii au făcut ca Amalec să fie biruit. În Noul 
Testament, de asemenea, Hristos binecuvântează pâinile și peștii, care se înmulțesc apoi în chip minunat. 
Actul binecuvântării reprezintă pecetea harului dumnezeiesc revărsat peste oameni.

La 40 de zile de la Învierea Sa din morți, Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos S-a înălțat la cer, spunându-le uce-
nicilor Săi că Se va întoarce la Tatăl, pentru a le pregăti 
și lor loc în împărăția cerurilor. Învățătorul le-a făgăduit 
ucenicilor că le va trimite Duhul cel Sfânt, Duhul adevă-
rului, Care îi va învăța pe ei ce să facă pentru a putea 
ajunge alături de El, în împărăția Sa. Bucuria ucenicilor 
era deplină, iar această bucurie a fost materializată de 
Mântuitorul prin binecuvântarea Sa.

Binecuvântarea pe care au primit-o ucenicii și Maica 
Domnului este încredințarea lor că El a fost, este și va 
fi Fiul lui Dumnezeu și Izbăvitorul lumii. Această bine-
cuvântare a dat-o Pedagogul cel Mare cu degetele de 
la mâna dreaptă însemnând semnul crucii în numele 
Sfintei Treimi. Aceasta este binecuvântarea pe care o 
primim mereu de la episcopi și preoți și, prin care, în 
momentul respectiv, primim binecuvântarea chiar de 
la Învățătorul nostru Iisus Hristos. Noi trebuie să avem 
credință că așa este.

Acum câțiva ani, un coleg m-a anunțat că a murit tatăl 
unui student care fusese, timp de 40 de ani, preot într-o 
parohie din județul Vrancea. Era la morga de la Spitalul 
Militar. Mai pregătisem trei preoți pentru drumul cel 
veșnic. După ce am sfințit și binecuvântat uleiul pentru 
a unge trupul preotului și a-l îmbrăca în veșminte, mâna 

dreaptă a preotului rămăsese cu degetele împreunate ca 
pentru binecuvântare. Dumnezeu binecuvântase, prin 
dreapta lui, peste 40 de ani și acum rămăsese așa. În 
zadar încercam noi să-i îndreptăm degetele, căci ele tot 
așa au rămas. Cred că era binecuvântarea pe care o 
primeam și noi pentru pregătirea ce i-o făceam pentru 
drumul veșniciei pe care plecase.

Mâna dreaptă, 
simbolul binecuvântării dumnezeiești

Cu dreapta, părinții și bunicii binecuvântează pe 
copiii și nepoții lor. Ce frumos le binecuvântează perna 
pe care își pleacă capul pentru a se odihni de osteneala 
sau joaca zilei, pentru a avea somn odihnitor și ziditor; 
ce frumos se face semnul sfintei cruci, invocându-se 
numele Sfintei Treimi prin această binecuvântare.

Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Dum-
nezeul nostru, ca un adevărat Pantocrator, este zugrăvit 
cu Sfânta Evanghelie în mâna stângă, iar cu dreapta 
binecuvântându-ne pe noi, precum i-a binecuvântat pe 
ucenicii Săi, la Înălțarea Sa la cer.

Binecuvântarea este acoperământul Bisericii Orto-
doxe. Dumnezeu Se lasă și vrea să fie binecuvântat de 
noi oamenii: „Binecuvântează suflete al meu pe Domnul 

Stăpânii astei lumi, din jilț ori din tribună
Mulțimilor vorbind, stârnesc mereu furtună
Și spumegă trufie, talaz după talaz,
Dar timpul o transformă în apa cea din iaz.

E doar hipnoza clipei, căci mic e idealul,
E focul cel de paie, e efemer ca valul
Și glorii fără număr, cu toate s-au trecut,
Căci toate ale lumii ies și sfârșesc în lut.

Doar Tu, Iisuse Doamne, nici sceptru n-ai în mâini,
Coroana de pe frunte e-o gerberă de spini
Nici haine de mătase să ne privești frivol, 
Iar trupul Ți-e o rană, pe jumătate gol.

Nu ai nici o tribună, nici auritul tron,
Nu te-ai urcat pe-un soclu, nu stai într-un amvon,
Nu vrei nici osanale mulțimea a-Ți aduce,
Căci ne vorbești, Iisuse, de pe smerita Cruce.

Nu Ți-e de tunet glasul, nici ură, nici mânie
Nici slava astei lumi să Ți se-aducă Ție
Nu răsplătești în lume pe cei ce te slujesc
Cu vreo dregătorie și raiul pământesc.

Tu stai în ascultare, a Tatălui slujire,
Căci Tu oferi, Iisuse, doar jertfă și iubire.
Și, totuși, oropsiții ce-ndură astă lume,
Urmează a Ta cale și preasfințitu-Ți nume.

Și-n toată nevoința, smerenia sublimă,
E de neînțeles câte mulțimi  animă,
Că lepădați de sine, martiri și mucenici,
Biserica cea vie pe care ne-o ridici,

Reconstruiește haric un ADN Ceresc
Și îndumnezeiește pe fiul omenesc.
Îi luminează calea pe care să apuce
Și ne  înveșnicește slujirea de pe Cruce.

Radu Cârstoiu
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Duminică, 7 decembrie: Acatistul Sfintei Mucenițe Filofteia.
14 decembrie: Studiu biblic - Sf. Ev. Luca, capitolul 8.

Relații la avizierul Bisericii sau la 0727.78.16.91.

Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea domnului”

și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui...“, 
ne zice psalmistul și cântăm noi ortodocșii creștini la 
toate Sfintele Liturghii. Preotul slujitor cere și el binecu-
vântarea de la popor pentru a începe sfintele slujbe și 
pentru a încheia sfintele slujbe. Plecăciunea pe care o 
face slujitorul lui Dumnezeu reprezintă actul smereniei 
pentru binecuvântarea cerută și dată.

Numai smerenia cere binecuvântare

Creștinii ortodocși stau mereu sub această bine-
cuvântare de la Înălțarea la cer a Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos. Când primim binecuvântarea, ne plecăm 
grumajii, ne smerim firea noastră umană pentru a o 
îndumnezei prin binecuvântare. Dreapta preotului care 
binecuvântează și împărtășește cu Trupul și Sângele 
lui Hristos este sfântă. De aceea, mereu o sărut. Când 
sărut mâna preotului sau a arhiereului, eu sărut mâna 
lui Hristos, Care mă binecuvântează prin preot sau 
arhiereu.

Punerea mâinilor este concretizarea binecuvântării. 
Binecuvântarea urmată de punerea mâinilor reprezintă 
acoperământul Bisericii, prin lucrarea Sfântului Duh. 
De fiecare dată, dar mai ales la Taina Spovedaniei, 
când preotul binecuvântează și pune mâinile pe capul 
creștinului, sunt îndepărtate gândurile, închipuirile și 
imaginațiile rele; sunt dezlegate păcatele și fărădelegi-
le spovedite; se obține liniștea și pacea sufletească și 
trupească. Mântuitorul Iisus Hristos a binecuvântat și 
Și-a pus mâinile pe bolnavi. El a poruncit ucenicilor să 
facă și ei asemenea, în numele Sfintei Treimi.

Punerea mâinilor este precedată de ridicarea mâini-
lor. Prin ridicarea mâinilor este invocat Duhul Sfânt, care 
Se coboară asupra credincioșilor. Duhul Sfânt invocat 
prin ridicarea mâinilor este transmis prin punerea mâi-
nilor și devine lucrător prin binecuvântare.

Adeseori, binecuvântarea este însoțită de formula: 
„Pace vouă!“ Această formulă o găsim la toate slujbele 
din Tradiția Sfântă a Bisericii Ortodoxe, dar cel mai 
des o întâlnim la Sfânta Liturghie și la Taina Cununi-
ei. Binecuvântarea ne ajută să dobândim, cu ajutorul 
Duhului Sfânt, făgăduit de Mântuitorul Iisus Hristos, la 
Înălțarea Sa la cer, pacea noastră cu Dumnezeu, pacea 
cu aproapele și pacea cu noi înșine. Pacea și liniștea 
noastră sunt strict necesare pentru a ne putea împărtăși 
cu Sfântul Trup și Sânge la Sfânta și dumnezeiasca 
Liturghie. Pacea și harul, primite prin binecuvântarea de 
la Taina Cununiei, taina iubirii, a unirii, a împlinirii, sunt 
temelia căsniciei, temelia familiei creștine.

„Mergând învățați toate neamurile!“ Au fost cuvintele 
Mântuitorului Iisus Hristos adresate ucenicilor și prin ei 
nouă, tuturor. Pentru a putea învăța trebuie să ai bine-
cuvântarea, prin punerea mâinilor. Un părinte spunea 
că: „O binecuvântare nu costă nimic.“ Într-adevăr, așa 
este, însă noi doar prin smerenia noastră putem îndrăzni 
să o primim. Numai cel smerit o poate obține. Omul în-
gâmfat, mândru, semeț, plin de sine, fățarnic și căutător 
de slavă deșartă nu se poate pleca prin smerenie spre 
binecuvântare.

Sfântul Ioan Casian, ambasadorul scaunului de 

Constantinopol la Roma, care a apărat cauza Sfântului 
Ioan Gură de Aur prigonit de împărăteasa Eudoxia și de 
episcopii ce-l dușmăneau înaintea papei de la Roma, a 
mers în Marsilia, regiunea Provence din sudul Franței, 
unde a înființat două mănăstiri, una de călugări și alta 
de maici. Acolo a introdus tradiția răsăriteană mona-
hală și a creștinilor din Apus. În mediul monahal, mai 
cu seamă occidental, este foarte des uzitată folosirea 
numelui propriu Benedict, Benedicta (Binecuvântatul, 
Binecuvântata). Există chiar un ordin al benedictinilor, 
călugări din tradiția apuseană, care și-au luat numele 
de la Sfântul Benedict.

Totul este cu binecuvântare 
în spiritualitatea creștin-ortodoxă

Părinții Cleopa Ilie și Paisie Olaru, parcă-i văd cum, 
se dezlegau unul pe altul, se binecuvântau unul pe altul 
și își sărutau mâinile unul altuia. Nimic nu face creștinul 
ortodox fără binecuvântare. Totul este cu binecuvântare 
în spiritualitatea creștin-ortodoxă, orice început și sfârșit 
este cu binecuvântare. „Viața mea merge din binecu-
vântare în binecuvântare, părinte, și trăiesc în veșnica 
binecuvântare pe care Mântuitorul Iisus Hristos și Maica 
Sa mi-o dau prin preoții Bisericii“ spunea o bună creștină 
ortodoxă.

„Binecuvântează părinte călătoria“, „binecuvântează 
pregătirea bucatelor“, „binecuvântează casa“, „bine-
cuvântează reușita la examene“, „binecuvântează pe 
părinții noștri și pe copiii noștri“, „binecuvântați și iertați“ 
sunt doar unele din nenumăratele formule de binecu-
vântare pe care le folosesc creștinii ortodocși și fără de 
care nu se poate trăi.

pr. Tănăsache COSTEA, 
spiritual la paraclisul 

Facultății de Teologie Ortodoxă din București
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